Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból (I.)

1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó
betűit!
Mind……g figyelned kell! A nagyszerű kiállítás von……a a látogatókat. A
……unaszerdahelyi ……árás lakosa vagyok. Az állandó zöre…… zavarta a pihenésben. A
két ember közt nagy volt a külö……bség. Mon…… meg neki, hogy a kul……..omót tegye a
helyére!
2. Húzd alá a helyesírás szabályainak megfelelő változatot!
időjárás jelentés
papír zsebkendő
Mária Valéria híd
huszas
Móricz Zsigmondi
Kossuthtal
pléhvel

időjárás-jelentés
papírzsebkendő
Mária Valéria-híd
húszas
Móricz Zsigmond-i
Kossuth-tal
pléhhel

3. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
Azonnal csináld meg!
A megoldandó feladat nehéz volt.
Az asztal alatt hagyta.
Dolgozniuk kellett.

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

4. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
nem törődöm
…………………………………………………………………………………………………...
nemtörődöm
…………………………………………………………………………………………………...
ezermester
……………………………………………………………………………………………….......
ezer mester
…………………………………………………………………………………………………...
5. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat a szabályoknak
megfelelően!
legalsó
kertedig
Eötvösé
rendőrség

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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6. Állapítsd meg a következő mondatok kiemelt mondatrészeinek fajtáját (a határozók
és jelzők esetében az altípust is kérjük)!
Katinak vitte az ajándékot.
Katinak a könyvét kérte kölcsön.
Csak néhány ember volt jelen.
Elaludt a fáradtságtól.

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

7. Határozd meg a következő összetett mondatok fajtáját (alá- vagy mellérendelő, illetve
annak fajtája)!
Azzal barátkozom, aki megért engem.
…………………………………………………………………………………………………...
Annyi eső esett, hogy megáradtak a folyók.
…………………………………………………………………………………………………...
8. Csoportosítsd a következő szavakat az alábbi kategóriák szerint!
egér, főnév, bandukol, vár, jelentés, áll, mondat, fog
azonos alakú szavak: …………………………………………………………………………...
többjelentésű szavak: …………………………………………………………………………..
egyjelentésű szavak: ……………………………………………………………………………
9. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget!
A talajképződés
A talaj a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege.
A kőzetek pusztulásával kőzetmálladék keletkezik. Ebben a málladékban megtelepedő
baktériumok és mikroszkopikus gombák bonyolult kémiai folyamatok során az élőlények
elhalt részeit lebontják, majd szerves vegyületekké, humusszá alakítják. A kőzetmálladék csak
a humusz képződésével válik talajjá.
A talaj kialakulásában a talajban élő állatok is fontos szerepet játszanak, mindenekelőtt
azzal, hogy állandóan összekeverik a humuszt a mélyebben fekvő kőzetmálladékkal, az
altalajjal.

Milyen rokon értelmű kifejezésekkel tudnád helyettesíteni a szöveg következő szavait:
mikroszkopikus

………………………………………………………….

kémiai

………………………………………………………….
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Igazak vagy hamisak a következő megállapítások a szöveggel kapcsolatban? Karikázd
be a megfelelőt!
Az altalaj a mélyebben fekvő kőzetmálladék.

I

H

A kőzetmálladék tulajdonképpen azonos a humusszal.

I

H

A talaj kialakulásában kizárólag a növényi eredetű anyagoknak van
szerepük.

I

H

A talajképződésben nagy szerepe van a kémiai folyamatoknak.

I

H

10. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
Leghíresebb vitézi költeménye az Egy katonaének.

Mikszáth Kálmán

Első jelentős drámaírónk volt.

Ady Endre

Új versek című kötetének megjelenése a modern magyar
költészet kezdetét jelenti.

Balassi Bálint

A jó palócok című elbeszéléskötete meghozta számára
a népszerűséget.

Katona József
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Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból (II.)
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó
betűit!
Holnapra sző……étek meg a vászonterítőt! Küz…… le a gátlásaidat! Hi……ék el, nem akart
rosszat! Egy kalapá……al sú……tott a szögre. Szicília a …….öldközi-……engeri szigetek
közé tartozik. A ……arácsony a legszebb ünnepeink egyike.
2. Húzd alá a helyesírás szabályainak megfelelő változatot!
Kétezer egy
1848 márciusában
1939. szeptember 1-jén
több hónapos
iskola udvar
karaj
napról-napra
Bernadettel

kétezer-egy
1848. márciusában
1939. szeptember 1-én
többhónapos
iskolaudvar
karaly
napról napra
Bernadett-tel

3. A névmásoknak melyik fajtáját ismered fel a következő mondatokban?
Bárki elvihette.
Hozzád jöttek látogatóba.
Egymást segítettük.
Valakik megrongálták.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

4. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
egyelőre
………………………………………………………………………………………..................
egyenlőre
…………………………………………………………………………………………………...
irt
……………………………………………………………………………………………….......
írt
…………………………………………………………………………………………………...
5. Sorold betűrendbe a következő tulajdonneveket!
Bécs, Besztercebánya, Bazin, Bátka, Baka, Balog, Budapest, Bukarest
1.
3.
5.
7.

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

2.
4.
6.
8.

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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6. Keresd meg a következő mondatok fő mondatrészeit (alany, állítmány), majd
határozd meg fajtájukat!
A friss gyümölcs egészséges.
Alany
Állítmány

………………………………………………………
………………………………………………………

Az én kabátom is ilyen.
Alany
Állítmány

……………………………………………………….
……………………………………………………….

7. Határozd meg a következő összetett mondatok fajtáját (alá- vagy mellérendelő, illetve
annak fajtája)!
Szétnézett a konyhában, hogy mit ehetne.
…………………………………………………………………………………………………...
Öntözni kell a kertet, hiszen már egy hete nem esett.
…………………………………………………………………………………………………...

8. Írj a következő szavak mellé egy-egy rokon értelmű szót!
kétszínű
figyelmes
izgalmas
vétkes

…………………………………
………………………………....
…………………………………
…………………………………

9. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget!
A nagy földrajzi felfedezések okai
Az erősen iparosodó, sűrűn lakott Nyugat-Európa a XV. századra már nem tudta
elegendő élelemmel ellátni népességét. Ezért mind több mezőgazdasági terméket importált –
főként Kelet-Európa – országaiból – , és tömegesen szállított oda iparcikkeket, elsősorban
posztót.
A növekvő kereskedelmi forgalom szomjazta a lebonyolításhoz szükséges pénzt,
illetve nemesfémet. A szükségletet az európai nemesfémbányák már nem tudták fedezni.
Emellett egyre nagyobb kockázattal lehetett a Távol-Kelet luxuscikkeit Európába hozni.
Konstantinápoly elfoglalása után ugyanis a török hatalom ellenőrizte a földközi-tengeri
kereskedelmet.
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Milyen rokon értelmű kifejezésekkel tudnád helyettesíteni a szöveg következő szavait:
importált

…………………………………………………………………………..

szomjazta

…………………………………………………………………………...

Igazak vagy hamisak a következő megállapítások a szöveggel kapcsolatban? Karikázd
be a megfelelőt!
Nyugat-Európa minden szempontból biztosítani tudta lakossága igényeit.

I

H

Nyugat-Európa iparosodott országaival szemben Kelet-Európa főként mezőgazdasággal
foglalkozott.
I
H
A nyugat-európai térség fő kiviteli cikke a posztó volt.

I

H

A földrajzi felfedezések fő okai az élelemhiány, a nemesfémbányák kimerülése és a Török
Birodalom erősödése voltak.
I
H

10. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
Feleségéhez írta Szeptember végén című költeményét.

Móricz Zsigmond

A magyar nyelvújítás vezéralakja volt.

Petőfi Sándor

Egysoros verseket is írt.

Kazinczy Ferenc

Tragédia című novellája a magyar parasztság sorsát
mutatja be.

Weöres
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Sándor

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból III.
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó
betűit!
Édesanyám megd……csért, amiért szépen feld……szítettem az ünnepi asztalt. A zeneórán
Kodá……al foglalkoztunk. Koss……th Lajos és Szé……enyi István kortársak voltak. A
Vámbéry …….éren áll a város katolikus temploma. Komáromban található a Selye János
……gyetem. Szlovákia 2009-re tervezi az eur…… bevezetését.
2. Pótold a következő mondatok hiányzó írásjeleit!
Kölcsey fogalmazta meg a reformkor lényegét A haza minden előtt
Péter hozd ide a könyvet hogy olvashassak belőle
Több mint százan voltak jelen
Érzed mennyire fontos vagy nekem
3. Mit fejeznek ki a következő szólások? Fogalmazd meg a jelentésüket!
Egyik fülén be, a másikon ki.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Köti az ebet a karóhoz.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. A mássalhangzók egymásra hatásának melyik estét ismered fel a következő
szavakban! A lehető legpontosabban határozd meg!
dobszó
anyja
emberré
mulatság

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

5. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
gondatlan
…………………………………………………………………………………………………...
gondtalan
…………………………………………………………………………………………………...
jelentése
…………………………………………………………………………………………………...
jelentősége
…………………………………………………………………………………………………
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6. Állapítsd meg a következő mondatok kiemelt mondatrészeinek fajtáját (a határozók
és jelzők esetében az altípust is kérjük)!
Este szeretnék tanulni.

…………………………………………………………………..

Csak a harmadik alkalommal tudtam megoldani a feladatot.
………………………………………………………………………………………………….
Kati édesanyjával varrattam meg a ruhát.
………………………………………………………………………………………………….
Gyalog érkezett az iskolába.

…………………………………………………………..

7. Határozd meg a következő összetett mondatok fajtáját (alá- vagy mellérendelő, illetve
annak fajtája)!
Nemcsak pihentünk, hanem sokat tanultunk is a kiránduláson.
…………………………………………………………………………………………………...
Annyi a dolgom, hogy ki sem látszom belőle.
…………………………………………………………………………………………………...

8. Határozd meg a következő mondatok kiemelt szavainak szófaját!
Most csináld meg!

……………………………………………….

Az asztal alá rejtette.

……………………………………………….

Igyekezniük kellett.

……………………………………………….

Futva érkezett.

……………………………………………….

9. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget!
Az észak-európai tengeri kereskedelem
Az északi országokban a tengerhajózás évezredes hagyományokra tekint vissza. A
nemzedékek során át felgyülemlett tapasztalatokat Norvégia használja ki a legnagyobb
mértékben: hatalmas kereskedelmi flottájával komoly jövedelemre tesz szert.
Az Északi-tenger parti vizei Földünk leggazdagabb halászterületei közé tartoznak. A
halászatot korszerű halászhajók és új tartósítási eljárások tették napjainkban is jövedelmező
gazdasági ágazattá. A sózott, füstölt és szárított hal kivitelét újabban az értékesebb mélyhűtött
tőkehalfilé, a halkonzerv exportja váltotta fel. A halászat és a halfeldolgozás emelte a gazdag
államok sorába Izlandot is, de Norvégia halzsákmánya felülmúlja Izlandét.
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Milyen rokon értelmű kifejezésekkel tudnád helyettesíteni a szöveg következő szavait:
exportja

…………………………………………………………………

nemzedékek

…………………………………………………………………

Igazak vagy hamisak a következő megállapítások a szöveggel kapcsolatban? Karikázd
be a megfelelőt!
A konzerválás és mélyhűtés a legmodernebb tartósítási eljárások
közé tartozik.

I

H

Norvégia mellett Izland számára fontos a halászat.

I

H

Az Északi-tenger partjainál csak a XX. századtól beszélhetünk
jelentős halászatról.

I

H

Norvégia a térség vezető „halászbirodalma”.

I

H

10. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
Legnagyobb magyar balladaköltőnk.

Radnóti Miklós

Egy mondat a zsarnokságról című versét a kommunista
diktatúra ellen írta.

Janus Pannonius

Pannónia dicséretét latinul írta.

Arany János

A Razglednicák az utolsó művei közé tartoznak.

Illyés Gyula
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